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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 4/2018 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 20. september 2018 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: zasadacia miestnosť č. 304 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 
Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY - predseda 
 
Program: 
1) Informatívna správa o činnosti MHK 32 LM, a.s.  za rok 2017 (prioritný šport) 
2) Informácia o pripravenosti MHK 32 LM, a. s. na sezónu 2018/2019 (prioritný šport) 
3) Informácia o pripravenosti HT MHK 32 LM, o. z. na sezónu 2018/2019 (prioritný šport) 
4) Informácia o voľnočasových aktivitách detí (do 15 rokov) a mladých ľudí od 15 – 30 rokov 

(CVČ LM) – špecifikovať formálne a neformálne aktivity 
5) Operatívne úlohy – rôzne  
  
  Predseda komisie Karol Székely privítal zúčastnených a otvoril štvrté rokovanie komisie 
športu v roku 2018. Pozvánky spolu s informatívnymi správami boli riadne a načas poslané. 
Prítomných informoval o zmene v programe rokovania – vzhľadom na opätovnú neospravedlnenú 
neprítomnosť zástupcov MHK 32 LM, a.s. bol bod č. 1) a 2) vyškrtnutý zo zasadnutia komisie 
športu, za svoju neprítomnosť sa ospravedlnil PhDr. Roman Králik (riaditeľ CVČ), bod č. 4) bol 
taktiež vypustený. 

Členovia komisie športu schválili program rokovania tak ako bol navrhnutý.  
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Program: 
1) Informácia o pripravenosti HT MHK 32 LM, o. z. na sezónu 2018/2019 (prioritný šport) 
2) Operatívne úlohy – rôzne  
 
Bod I. 
 Vopred zaslanú informáciu o pripravenosti HT MHK 32 LM, o. z. na sezónu 2018/2019 
(správa je prílohou zápisnice) predložila Mgr. Silvia Čerstvík, predseda Správnej rady HT MHK 32 
LM, o. z. K zmene došlo v personálnom obsadení Správnej rady. Ako zástupca rodičov skončil pán 
Jozef Bukas, nahradil ho pán Ing. Ján Zimáni. Príprava na novú sezónu bola do hlavnej miery 
ovplyvnená začatím rekonštrukcie TITAN arény. Prípravu absolvovali prevažne v areály ZŠ MRM 
na ihriskách alebo v telocvični. Na sezónu 2018/2019 sa im podarilo naplniť a prihlásiť  do súťaže 
aj družstvo Kadetov. Na záver pani Čerstvík poďakovala p. primátorovi mesta, poslancom 
mestského zastupiteľstva a komisii športu za podporu v rozvoji mládežníckeho hokeja 
v Liptovskom Mikuláši. 
 Komisia po diskusii zobrala predloženú správu na vedomie. 
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Bod II. 
 Predseda komisie informoval, že sa mu nepodarilo zorganizovať „Športový deň“, kde by 
pozval všetky športové kluby na území mesta Liptovský Mikuláš, ktoré by priniesli informácie 
o svojom športe. Bude sa snažiť zorganizovať takéto podujatie na budúci rok v septembri.  
 Aj naďalej, i keď nebude pôsobiť v komunálnej politike, bude pokračovať v svojej myšlienke 
a aktivite: vytvoriť zoznam/brožúru, ktorej cieľom je priniesť súhrnný a praktický prehľad všetkých 
športových klubov pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš  (vzor Almanach žilinských 
športových klubov). Navrhuje tri formáty: tlačená publikácia, pdf formát (rozposielanie mailom, 
možnosť stiahnutia) a videá-krátke upútavky o športových kluboch, tzv. „pozvánka na tréning“.  
 Pán Ing. Piaček informoval o meste Spišská Stará Ves, ktorá má pri vstupe do mesta 
osadenú tabuľu „Mesto Olympijských víťazov“. Pri vstupe do nášho mesta takúto tabuľu videl iba 
v smere Andice, Benice do mesta. Komisia športu poveruje predsedu komisie športu preveriť 
osadenie takýchto tabúľ na každom vstupe do mesta Liptovský Mikuláš (z diaľnice R1, z Trnovca, 
z Andíc/Beníc a z Liptovského Hrádku) a podať informáciu v mestskej rade. 
 Komisia zobrala predložené informácie na vedomie. 
 
 
 
 Na záver predseda komisie Karol Székely poďakoval všetkým členom komisie za 4-ročnú 
spoluprácu a ukončil zasadnutie komisie športu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
V Liptovskom Mikuláši dňa 21. septembra 2018 


